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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Nástrčné kabelové vývodky 

  ESM 16 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 16 

   těsnící rozsah Ø 4,8-11 mm
   průchozí otvor Ø 16,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  ESM 20 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 20 

   těsnící rozsah Ø 6-13 mm
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  ESM 25 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 25 

   těsnící rozsah Ø 9-17 mm
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  ESM 32 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 32 

   těsnící rozsah Ø 9-23 mm
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  ESM 40 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 40 

   těsnící rozsah Ø 17-30 mm
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Stupňové kabelové vývodky 

  STM 16 

    Stupňové kabelové vývodky

pro předlisy M 16 

   těsnící rozsah Ø 3,5-12 mm
   průchozí otvor Ø 16,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-4 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  STM 20 

    Stupňové kabelové vývodky

pro předlisy M 20 

   těsnící rozsah Ø 5-16 mm
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-4 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  STM 25 

    Stupňové kabelové vývodky

pro předlisy M 25 

   těsnící rozsah Ø 5-21 mm
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-4 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  STM 32 

    Stupňové kabelové vývodky

pro předlisy M 32 

   těsnící rozsah Ø 13-26,5 mm
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-4 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  STM 40 

    Stupňové kabelové vývodky

pro předlisy M 40 

   těsnící rozsah Ø 13-34 mm
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-4 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Nástrčné kabelové vývodky 

  EDK 16 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 16 

   těsnící rozsah Ø 5-10 mm
   průchozí otvor Ø 16,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDK 20 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 20 

   těsnící rozsah Ø 6-13 mm
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDK 25 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 25 

   těsnící rozsah Ø 9-17 mm
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDK 32 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 32 

   těsnící rozsah Ø 8-23 mm
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDK 40 

    Nástrčné kabelové vývodky

pro předlisy M 40 

   těsnící rozsah Ø 11-30 mm
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody 

  EDR 16 

    Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

pro předlisy M 16 

   Trubková přípojka M 16
   průchozí otvor Ø 16,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDR 20 

    Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

pro předlisy M 20 

   Trubková přípojka M 20
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDR 25 

    Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

pro předlisy M 25 

   Trubková přípojka M 25
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDR 32 

    Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

pro předlisy M 32 

   Trubková přípojka M 32
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

  EDR 40 

    Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

pro předlisy M 40 

   Trubková přípojka M 40
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky 

  AKM 12 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 12 

   těsnící rozsah Ø 4-6 mm
   závit ISO M 12 x 1,5
   průchozí otvor Ø 12,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  0,9 Nm 

  AKM 16 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 16 

   těsnící rozsah Ø 5-10 mm
   závit ISO M 16 x 1,5
   průchozí otvor Ø 16,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  3,0 Nm 

  AKM 20 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 20 

   těsnící rozsah Ø 6,5-13,5 mm
   závit ISO M 20 x 1,5
   průchozí otvor Ø 20,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

  AKM 25 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 25 

   těsnící rozsah Ø 11-17 mm
   závit ISO M 25 x 1,5
   průchozí otvor Ø 25,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  7,5 Nm 



   | 161

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky 

  AKM 32 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 32 

   těsnící rozsah Ø 15-21 mm
   závit ISO M 32 x 1,5
   průchozí otvor Ø 32,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  AKM 40 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 40 

   těsnící rozsah Ø 19-28 mm
   závit ISO M 40 x 1,5
   průchozí otvor Ø 40,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  AKM 50 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 50 

   těsnící rozsah Ø 27-35 mm
   závit ISO M 50 x 1,5
   průchozí otvor Ø 50,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  AKM 63 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 63 

   těsnící rozsah Ø 35-42 mm
   závit ISO M 63 x 1,5
   průchozí otvor Ø 63,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  10,0 Nm 
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky 

  ASS 12 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 12 

   těsnící rozsah Ø 2-5 mm
   závit ISO M 12 x 1,5
   průchozí otvor Ø 12,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  0,9 Nm 

  ASS 16 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 16 

   těsnící rozsah Ø 3-10 mm
   závit ISO M 16 x 1,5
   průchozí otvor Ø 16,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  3,0 Nm 

  ASS 20 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 20 

   těsnící rozsah Ø 5-13 mm
   závit ISO M 20 x 1,5
   průchozí otvor Ø 20,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

  ASS 25 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 25 

   těsnící rozsah Ø 8-17 mm
   závit ISO M 25 x 1,5
   průchozí otvor Ø 25,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  7,5 Nm 
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky 

  ASS 32 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 32 

   těsnící rozsah Ø 12-21 mm
   závit ISO M 32 x 1,5
   průchozí otvor Ø 32,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  ASS 40 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 40 

   těsnící rozsah Ø 16-28,5 mm
   závit ISO M 40 x 1,5
   průchozí otvor Ø 40,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  ASS 50 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 50 

   těsnící rozsah Ø 21-35 mm
   závit ISO M 50 x 1,5
   průchozí otvor Ø 50,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  10,0 Nm 

  ASS 63 

     Kabelové vývodky

pro předlisy M 63 

   těsnící rozsah Ø 20-48 mm
   závit ISO M 63 x 1,5
   průchozí otvor Ø 63,3 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  10,0 Nm 
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Výhody použití kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 

Kabelový vstup a současné vyrovnání tlaku

Stupeň krytí skříně zůstává zachován

Proniknutí 

vody z vnějšku 

zamezuje tato 

membrána.

Následně se nashromážděný 

kondenzát časem v důsledku výměny 

vzduchu vysuší, resp. odbourá se. 

Současně zůstane krytí rozváděčové 

skříně  (do IP 67) zachované!

K udržení požadovaného krytí se provádí vyrovnání tlaku vzduchu v 

rozváděčové skříni montáží speciální kombinované odvzdušňovací vývodky.

Kombinované odvzdušňovací vývodky se pomocí zabudované membrány 

starají o to, aby se provedlo vyrovnání tlaku mezi vzduchem uvnitř a vně 

rozváděčové skříně.

Odvětrání a současně 

přivedení kabelu! 

Všeobecně není možné v uzavřených 

skříních v místech instalací s velkým 

rozdílem teplot zamezit tvorbě 

kondenzátu! 

Kombinované odvzdušňovací 

vývodky umožňují navíc přivedení 

kabelů a vodičů, aniž by to 

nepříznivě ovlivňovalo výměnu 

vzduchu.

Kombinované odvzdušňovací vývodky 

snižují v rozvodnicích s vysokým krytím 

hromadění kondenzátu, které se 

mohou tvořit v důsledku rychlé změny 

teploty, změny počasí, intenzivního 

slunečního záření, atd. 

Kanály pro výměnu vzduchu

Otvory pro výměnu 

vzduchu

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky s odvětráním 
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky s odvětráním 

  KBM 20 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 20 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 6-13 mm
   závit ISO M 20 x 1,5
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, 

musí být na každých 6 litrů (6000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna 

kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
   Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet 

potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  3,0 Nm 

  KBM 25 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 25 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 9-17 mm
   závit ISO M 25 x 1,5
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice  pro prosakování 0,07 bar, 

musí být na každých 10 litrů (10000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna 

kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 25 (M25) ≥ 2 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

Kabelová vývodka s 

odvětráním
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky s odvětráním 

  KBM 32 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 32 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 13-21 mm
   závit ISO M 32 x 1,5
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na 

každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s 

odvětráním M32.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

  KBM 40 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 40 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 16-28 mm
   závit ISO M 40 x 1,5
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na 

každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s 

odvětráním M40.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

 Utahovací moment  6,0 Nm 
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky s odvětráním 

  KBS 20 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 20 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 6-13 mm
   závit ISO M 20 x 1,5
   průchozí otvor Ø 20,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, 

musí být na každých 6 litrů (6000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna 

kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
   Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet 

potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  3,0 Nm 

  KBS 25 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 25 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 9-17 mm
   závit ISO M 25 x 1,5
   průchozí otvor Ø 25,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice  pro prosakování 0,07 bar, 

musí být na každých 10 litrů (10000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna 

kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 25 (M25) ≥ 2 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

Kabelová vývodka s 

odvětráním
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Kabelové vývodky s odvětráním 

  KBS 32 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 32 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 13-21 mm
   závit ISO M 32 x 1,5
   průchozí otvor Ø 32,5 mm
   tloušťka stěny do 3,5 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na 

každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s 

odvětráním M32.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  4,0 Nm 

  KBS 40 

    Kabelová vývodka s odvětráním

pro předlisy M 40 

   pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
   těsnící rozsah Ø 16-28 mm
   závit ISO M 40 x 1,5
   průchozí otvor Ø 40,5 mm
   tloušťka stěny do 3 mm
   s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
   Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na 

každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s 

odvětráním M40.
   Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet 

potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
   Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu 

skříní  použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
   Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, 

než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací 

vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek. 
   barevný odstín: černá, RAL 9005  

 Utahovací moment  6,0 Nm 
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Uzavírací zátky 

  VSB 13   

 Uzavírací zátky

Průměr 13 mm 

 pro uzavření nevyužitých kabelových vývodek s odvětráním 

M20 a M25  
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   barevný odstín: červená, RAL 3000  

  VSB 21   

 Uzavírací zátky

Průměr 21 mm 

   pro uzavření nevyužitých kabelových vývodek s odvětráním 

M32 a M40
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   barevný odstín: červená, RAL 3000  

Kabelová vývodka s 

odvětráním
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 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Prvky pro vyrovnání tlaku 

  BM 20G 

    Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20 

   ke snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u 

rozváděčových systémů
   závit ISO M 20 x 1,5
   průchozí otvor Ø 20,3 mm
   tloušťka stěny do 4 mm
   s kontramaticí
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
 aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, 

musí se na každých 28 litrů (28000 cm³) objemu skříní použít 

jeden kompenzační prvek BM 20G  
 příklad: skříň 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litrů, 

počet potřebných kompenzačních prvků BM 20G = 2 ks
     právo na technické změny vyhrazeno
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  

31

1
3

2
2

M20x1,5

  BM 40G 

    Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 40 

   ke snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u 

rozváděčových systémů
   závit ISO M 40 x 1,5
   průchozí otvor Ø 40,3 mm
   tloušťka stěny do 8 mm
 s kontramaticí  
   pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 55° C
   aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, 

musí se na každých 122 litrů (122000 cm³) objemu skříně použít 

jeden kompenzační prvek BM 40G
   příklad: skříň 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 60,2 litrů, 

počet potřebných kompenzačních prvků BM 40G = 1 ks
   právo na technické změny vyhrazeno
   barevný odstín: šedá, RAL 7035  
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M40x1,5

pzvenku = pdovnitř

Prvek pro vyrovnání tlaku BM 40 G



   | 171

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
Stupňové kabelové vývodky, systém zajištění kabelu proti vytržení 

  KST 70 

    Stupňové kabelové vývodky 

   těsnící rozsah Ø 30-72 mm
   průchozí otvor Ø 83 mm
   tloušťka stěny 1,5-3 mm
   pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
   teplota okolí - 25° až + 35° C
   zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C  

  KHR 01   

 Systém zajištění kabelu proti vytržení

pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm 

   sada s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
   30 ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
   30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm  

  KHR 02   

 Systém zajištění kabelu proti vytržení

pro průměr kabelu 10 - 16 mm 

   sada s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
   30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
   30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm  
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druh kabelu NYM NYY NYCY

NYCWY

1x4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1x6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1x10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1x16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1x25 mm²  — Ø 14 mm —

1x35 mm² — Ø 15 mm —

1x50 mm² — Ø 16,5 mm —

1x70 mm² — Ø 18 mm —

1x95 mm² — Ø 20 mm —

1x120 mm² — Ø 21 mm —

1x150 mm² — Ø 23 mm —

1x185 mm² — Ø 25 mm —

1x240 mm² — Ø 28 mm —

1x300 mm² — Ø 30 mm —

2x1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2x4 mm² — Ø 15 mm —

2x6 mm² — Ø 16 mm —

2x10 mm² — Ø 18 mm —

2x16 mm² — Ø 20 mm —

2x25 mm² — — —

2x35 mm² — — —

3x1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3x4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3x6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3x10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3x16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3x25 mm² — Ø 26 mm —

3x35 mm² — — —

3x50 mm² — — —

3x70 mm² — — —

3x95 mm² — — —

3x120 mm² — — —

3x150 mm² — — —

3x185 mm² — — —

3x240 mm² — — —

3x25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3x35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3x50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3x70/35 mm² — Ø 32-36 mm Ø 36 mm

3x95/50 mm² — Ø 37-41 mm Ø 40 mm

3x120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3x150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3x185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48-54 mm

3x240/120 mm² — Ø 57-63 mm Ø 60 mm

3x300/150 mm² — Ø 63-69 mm —

druh kabelu NYM NYY NYCY

NYCWY

4x1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4x2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4x4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4x6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4x10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4x16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4x25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4x35 mm² Ø 32 mm Ø 26-30 mm Ø 29 mm

4x50 mm² — Ø 30-35 mm Ø 34 mm

4x70 mm² — Ø 34-40 mm Ø 37 mm

4x95 mm² — Ø 38-45 mm Ø 42 mm

4x120 mm² — Ø 42-50 mm Ø 47 mm

4x150 mm² — Ø 46-53 mm Ø 52 mm

4x185 mm² — Ø 53-60 mm Ø 60 mm

4x240 mm² — Ø 59-71 mm Ø 70 mm

4x25/16 mm² — — Ø 30 mm

4x35/16 mm² — — Ø 30 mm

4x50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4x70/35 mm² — — Ø 40 mm

4x95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4x120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4x150/70 mm² — — Ø 53 mm

4x185/95 mm² — — —

4x240/120 mm² — — —

5x1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5x2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5x4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5x6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5x10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5x16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5x25 mm² Ø 31,5 mm — —

7x1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7x2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19x1,5 mm² — Ø 22 mm —

24x1,5 mm² — Ø 25 mm —

Vnější průměry používaných druhů kabelů. Uvedené hodnoty jsou středními hodnotami různých výrobků.

Přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám

Vnější průměr kabelu Kabelový vstup LES 

metrickýØ min. Ø max.

3 mm  6 mm AKM/ASS 12

5 mm  10 mm AKM/ASS 16

6.5 mm  13.5 mm AKM/ASS 20

11 mm  17 mm AKM/ASS 25

15 mm  21 mm AKM/ASS 32

19 mm  28 mm AKM/ASS 40

27 mm  35 mm AKM/ASS 50

35 mm  42 mm AKM/ASS 63

4.8 mm  11 mm ESM 16

6 mm  13 mm ESM 20

9 mm  17 mm ESM 25

9 mm  23 mm ESM 32

17 mm  30 mm ESM 40

3.5 mm  12 mm STM 16

5 mm  16 mm STM 20

5 mm  21 mm STM 25

13 mm  26.5 mm STM 32

13 mm 34 mm STM 40

Vnější průměr kabelu Kabelový vstup LES 

metrickýØ min. Ø max.

 5 mm  10 mm EDK 16

 6 mm  13 mm EDK 20

 9 mm  17 mm EDK 25

 8 mm  23 mm EDK 32

 11 mm  30 mm EDK 40

trubkový rozvod

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

 LES-systémy připojení vodičů do rozváděče  
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Kabelová přívodní příruba MV FP 66

Krytí IP 55

pro dodatečnou montáž na skříně z ocelového plechu

Síla materiálu ≥ 1,5 mm

Nástrčné kabelové vývodky ESM

Krytí IP 55

Nástrčné kabelové vývodky se 

zasunou do vyraženého otvoru. Není 

přitom nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Stupňové vývodky STM

Krytí IP 55

Stupňové vývodky se zasunou do 

vyraženého otvoru. Není přitom nutná 

žádná pojistná matice!

Stupňové kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Nástrčné kabelové vývodky EDK

Krytí IP 65

Nástrčné vývodky se zasunou do

vyraženého otvoru. Není přitom

nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky
v mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Nástrčné vývodky EDR

Krytí IP 65

Nástrčné vývodky se zasunou do 

vyraženého otvoru. Není přitom 

nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
v mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Kabelové vývodky AKM/ASS

s odlehčením v tahu a pojistnou maticí

v mm

ISO SW1
Šířka klíče

EK1
Přes hrany Ø

C
max.

D SW2
Šířka klíče

EKS
Přes hrany Ø

H

AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Kombinované odvzdušňovací vývodky KBM / KBS 

s odlehčením v tahu a pojistnou maticí, krytí IP 66 / IP 67

v mm

ISO SW1
Šířka klíče

EK1
Přes hrany Ø

C
max.

D SW2
Šířka klíče

EK2
Přes hrany Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů 

vznikajících při hoření – dle ČSN EN 754-2.

Vlastnosti materiálu viz Technické informace.

ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

AKM ... ASS ...

KBM ...

KBS ...

Oblast použití Vhodné do vnitřních prostor 

a pro chráněnou instalaci 

ve venkovním prostoru podle 

DIN VDE 0100, část 737.

Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostoru 

podle DIN VDE 0100 část 737

Teplota prostředí

-  průměrná hodnota 

za 24 hodin

- maximální hodnota

- minimální hodnota

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Požární ochrana 

při vnitřních závadách

Požadavky  

na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení

Minimální požadavky

- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:

- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky

Požární odolnost

-  zkouška žhavou smyčkou 

ČSN EN 60 695-2-11

- UL subjekt 94

750° C

–

těžce vznětlivý

samozhášecí

960° C

V-0

těžce vznětlivý

samozhášecí

960° C

V-2

těžce vznětlivý

samozhášecí

Toxicita bezhalogenový

bez obsahu silikonu

bezhalogenový

bez obsahu silikonu

bezhalogenový

bez obsahu silikonu
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